
ZARZĄDZENIE NR 70/2021 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

z dnia 7 wrze śnia 2021 roku 

 
 
w sprawie: powołania komisji dokonuj ącej ogl ędzin oraz kwalifikacji przedmiotów przekazywanych 

przez osoby, którym Starosta Pozna ński udzielił pozwolenia na poszukiwanie ukrytych 

lub porzuconych zabytków ruchomych w tym zabytków a rcheologicznych na terenie 

powiatu pozna ńskiego, woj. wielkopolskie 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2020 

r., poz. 920 ze zm.), §9 ust. 1, §10 ust. 2 pkt. 1, ust. 4 pkt. 11 Uchwały nr 896/2019 Zarządu Powiatu w 

Poznaniu z dnia 10 grudnia 2019 r. w spawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu zarządzam, co następuje: 

§1. Powołuję Komisję do oględzin oraz kwalifikacji przedmiotów przekazywanych przez osoby, którym 

Starosta Poznański udzielił pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych w 

tym zabytków archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych 

oraz sprzętu do nurkowania na terenie powiatu poznańskiego, woj. wielkopolskie na podstawie art. 36 ust. 

1 pkt. 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r., 

poz. 710 ze zm.): 

§2. W skład Komisji wchodzą: 

1) Agnieszka Krawczewska - z-ca Dyrektora Wydziału Powiatowy Konserwator Zabytków, 

2) Piotr Wawrzyniak- rzeczoznawca Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 

3) Patrycja Silska - pracownik Muzeum Archeologicznego w Poznaniu rekomendowany przez 

Dyrektor Muzeum, 

4) Mateusz Sikora - pracownik Muzeum Archeologicznego w Poznaniu rekomendowany przez 

Dyrektor Muzeum. 

§3. Z pracy Komisji sporządzony zostaje protokół, w którym stwierdza się, czy dany przedmiot stanowi 

zabytek w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 710 z późniejszymi zmianami), a w szczególności czy 

stanowi zabytek archeologiczny w rozumieniu cyt. Ustawy. 

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się z-cy Dyrektora Wydziału Powiatowy Konserwator Zabytków. 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Zarządzenia Nr 70/2021 

Starosty Pozna ńskiego 

z dnia 7 wrze śnia 2021 roku 

 

 

Zadaniem Komisji jest dokonanie oględzin oraz kwalifikacji przedmiotów przekazywanych przez osoby, 

którym Starosta Poznański udzielił pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 

w tym zabytków archeologicznych na terenie powiatu poznańskiego, woj. wielkopolskie. Określenie wartości 

zabytkowych i cech odkrytych przedmiotów ma znaczenie dla podjęcia postępowania administracyjnego 

w odpowiednim trybie. 

Mając na względzie prawidłową realizację powierzonych zadań, powołanie Komisji jest niezbędne. 

 

 
 


